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Küldetés és tematika 

A rendezvény küldetése: 
1. a szemléletformálás, melynek keretében a jövő- és környezettudatosság, a fenntartható fejlődés és az 

ezekhez kapcsolódó aktív szabadidő-eltöltés kerül a középpontba 
2. a színvonalas, szórakoztató programkínálat, amely valódi és tartalmas kikapcsolódást nyújt az 

érdeklődőknek (a szórakozva tanulás lehetőségét megteremtve) 

A FESZTIVÁL 
TEMATIKÁJA 

 
helyi környezet 
lokális lehetőségek 

 

 

JÖVŐTUDATOSSÁG 
egyrészt a vállalatok, másrészt az 
egyének jövő iránti elkötelezett, 

felelős magatartását és 
cselekvését jelenti 

környezettudatosság  
mint az egyén, a közösség és a 

társadalom érdeke 

egészségtudatosság  

elsősorban az egyén, de 
közvetve a közösség érdeke is a 

jövőt illetően 

SZABADIDŐ 
valódi és tartalmas kikapcsolódást 

nyújt az érdeklődőknek 
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INNOVÁCIÓ 

innovatív ötletek, megoldások, 
termékek, eljárások bemutatása 

 



A Jövő+ Fesztivál és Innovációs bemutató  
három főpillére 
  A Jövő+ Fesztivál (sorozat) arra vállalkozik, hogy felnyissa az emberek szemét: a jövő rajtunk múlik.  

• A Fesztivál bemutatja, mik azok a lehetőségek, tevékenységek vagy akár napi rutinok, amelyekkel tehetünk 
mindazért, hogy gyerekeink, unokáink a jövőben is minőségi környezetben, tudatosan élhessék mindennapjaikat.  

• Tudjuk azonban, hogy a jövőért nemcsak az egyének tesznek, tehetnek, hanem számos vállalat, szervezet vállal 
egyre többet ebben a „harcban”. Nem titkolt célunk ezen vállalatok megtalálása és kiemelése, példaképként való 
bemutatása, illetve a bemutatkozás lehetőségének biztosítása számukra. 

• Teret adunk azoknak az innovatív megoldásoknak is, melyek egy-egy kreatív gondolatból kipattanva a jövőben már 
szélesebb körben is hozzá járulhatnak környezetünk megóvásához. 

 
 

A társadalmi tudatosság magában foglalja a 
lakosság jövőtudatos életmódját. Felfogásunk 
szerint a jövőtudatos szó nemcsak a 
természeti és az épített környezet iránti 
tudatosságot jelenti, hanem ide tartozik a 
fenntartható fejlődés fogalma is, továbbá az 
egyéni és közösségi egészségtudatosság is. Az 
aktív szabadidő eltöltése egyrészt 
sporttevékenységek végzésével, másrészt 
közösségi, civil aktivitásokon keresztül. 
Ugyancsak része a társadalom iránti egyéni 
felelősségnek a tudatos jövőépítés, amelybe 
az egyén mikrokörnyezetére vonatkozó 
tudásának fejlesztése is beletartozik. 

 

A Fesztivál másik alappillére a vállalatok 
társadalmi felelősségvállalása, amelynek 
körébe számtalan tevékenység sorolható. Egy 
jövőtudatos fesztiválnak minden olyan nagy-, 
közepes- és kisvállalat felé nyitnia kell, amely 
valamilyen módon, saját eszközrendszerével 
részt vállal a fenntartható közös jövő 
megalapozásában.   
Számtalan vállalat vallja magát „társadalmilag 
felelősnek”, a látható eredmények mégis 
elenyészők, kevés a valódi aktivitás. Mi ezeket 
a példamutató kezdeményezéseket 
szeretnénk közönség elé vinni és más 
vállalatok számára is példaként állítani. 

Társadalmi, egyéni 
tudatosság 

Vállalatok társadalmi 
(CSR) tevékenysége 
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Innováció 

A Fesztivál harmadik alappillére az innováció, 
mely nélkül a világ felgyorsult társadalmi-
gazdasági változásai közepette nem maradhat 
életképes egyetlen vállalkozás sem. 
Napjainkban számos kreatív ötlet válik 
innovatív produktummá. Mi azokat az 
újításokat kívánjuk bemutatni a látogatóknak 
– legyen szó termékről, eljárásról, marketing- 
vagy szervezési-szervezeti módszerről –, 
amelyek a jövő- és környezettudatosság 
témájában születtek.  
 



További alapinformációk 

időpont, helyszín, fővédnök 

ingyenes részvételi lehetőség 

széles célcsoport  

cél: a létszám maximalizálása 
és széleskörű megjelenés a 

médiában 

példamutató, egyedülálló 
fesztivál 

támogató önkormányzat 

közönség, látogatók 

média 

A fesztiválra első alkalommal – hagyományteremtő jelleggel – 2012. május 18-20. között kerül sor 
Székesfehérvár belvárosában. A rendezvény fővédnöke: Novák Péter színész, énekes,  szövegíró, zeneszerző, 
műsorvezető 

Székesfehérvár és egyúttal Magyarország fesztiváltérképén jelenleg nincs olyan nagyszabású rendezvény, 
melyben együttesen megjelenne: a jövőtudatosság, az aktív szabadidő, a CSR, illetve szponzorációs 
tevékenység, valamint a populáris, élményszerű elemek. 

Ez a fesztivál a hazánkban található többi rendezvénytől nemcsak az általa közvetített értékekben különbözik, 
hanem abban is, hogy minden generáció részére hasznos tudást és információkat közvetít, valamint tematikus 
programokat biztosít. Például külön megszólítjuk az 50 év feletti korosztályt; részükre is egyedi 
programelemeket kínálunk. 

Célunk a látogatói létszám maximalizálása és a média szoros bevonása, mindezzel a fontos üzenetek minél 
szélesebb körhöz való hatékony eljuttatása. Éppen ezért – a már megjelölt két fő célterületen kívül – olyan 
programelemeket is beemelünk a rendezvénybe, amelyek tovább növelik az érdeklődők számát. Ilyenek például 
a kézműves programok és a koncertek, melyek segítenek megadni a rendezvény igazi „fesztiválhangulatát”. 

A  polgármester illetve Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatói szándékát nyilatkozatban, 
valamint közgyűlési határozatban erősítette meg 2011. október végén. 

A fesztiválon elsősorban a helyiek részvételére számítunk, azonban az egyedülálló tematika és az országos 
média megjelenések révén további látogatókat is várunk (az ország minden tájáról). 

Az esemény  meghirdetése elsősorban a helyi médiában történik, azonban a fesztivál megjelenik az  országos 
médiumokban is. Kiemelt médiapartnerünk a TV2. 

Ilyen volumenű ingyenes, példamutató, szemléletformáló fesztivál eddig nem volt Székesfehérváron. 

hosszú távú együttműködés 
Az  önkormányzat fesztiválsorozatot kíván indítani, melynek megszervezésére kizárólagos  szerződést  köt a 
ZEUS Kft.-vel – az együttműködés minimum 3 évre szól. 
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Helyszínek 

1 - Piac tér 
nagyszínpad 

2 - Mátyás Király út 
sportrendezvények 

8 - Hiemer ház 

4 - Városház tér 
kisszínpad 

7 – Biopiac és Borfalu 
3 - Liszt Ferenc utca 

– az Egészség 
utcája 

10 - Café Pelé 

5 - Romkert 
Régészeti játszóház 

9 - Pátria Kávéház 

6 – Városháza udvar – 
Tudásközpont 

 

11 –Sörök utcája 
 

12 – Török udvar - 
sportrendezvények 
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13 - Alba Pláza 



Piac tér – Városház tér 
 

Caramel 

Disco 

Novák Péter 

Koncertek, táncbemutatók, színpadi programok (előzetes egyeztetések alapján) 

Oláh Ibolya 
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Közös testedzés 
Néptánc bemutató 

Stand up comedy 

   Kardos-Horváth       
János 



Egészséges ételek bemutatója, kóstolója, étkezési tanácsadás, egészségügyi szűrések 

Liszt Ferenc utca – az Egészség utcája 
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Mátyás király út – Törökudvar    

Kerékpártúra Akadályverseny 

Nordic Walking  Streetball 

Közös tai-chi edzés 

városi sportprogramok 
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Futóverseny  



Gyerekprogramok, kézműves és ügyességi játékok  

Régészeti és műemlékvédelmi játékok Jövőtudatos gyerekjátékok 
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Romkert 



Városháza udvar – Tudásközpont 
 Környezettudatos szemlélet terjesztése, nyelvoktatás, tanulási tanácsadás 
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Borfalu 

gasztronómiai programok 

Bazilika környéke 

Biopiac 
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Látványkonyha 



Jövőtudatos programok 

Tapossa laposra! 
Passzívház bemutató 

Háztartási tippek 

Szelektív hulladékgyűjtés tippek 

Elektromos autó bemutató 

Ökolábnyom-számítás 
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Pátria Kávéház és Café Pelé 

Miklósa Erika 
operaénekes 

Zacher Gábor 
toxikológus 

Szilágyi János 
riporter 

Juhász Árpád 
geológus 

Hanga Zoltán 
állatkerti szóvivő 

 
Jakupcsek Gabriella 

műsorvezető 

Németh Lajos 
meteorológus 

Várkonyi Andrea 
műsorvezető 

Kávéházi beszélgetések (előzetes egyeztetések alapján) 
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BL mérkőzés vetítése, szurkolói programok, beszélgetések focistákkal, sörök 

Sörök utcája 



 A Kodolányi János Főiskola szervezésében Fesztivál Egyetem – minden, ami CSR; 
„KÖSZÖNÖM” Parti 

Hiemer ház 
helyszín 

Azurák Csaba 
házigazda 

„KÖSZÖNÖM” Parti 
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Hiemer ház 
 

Novák Péter 
fővédnök 



 Innovációs bemutató, kiállítások, játékok 
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ALBA PLAZA 
 



A Vörösmarty Rádió frekvenciáján működő és a Jövő+ Fesztivál honlapján is elérhető 
rádió  

Fesztivál Rádió 
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Összefoglalás 

Példamutató, egyedülálló fesztivál és innovációs bemutató 

Támogató városvezetés 

Tízezres várható nézőszám 

Változatos programkínálat 

Médiavisszhang – kedvező média-megjelenések 

Aktív bemutatkozási lehetőség (önálló programelem) 

Évente megrendezésre kerülő fesztiválsorozat első, 
hagyományteremtő eseménye 

Társadalmi szerepvállalás a középpontban 

Heterogén látogatói célcsoport 

Szemléletformálás és szórakozás egyszerre 
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Elérhetőségeink 

A program felelősei 
 
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város részéről:  
Dr. Virágos Gábor – 06 70 669 9009, viragos.gabor@jovoplusz.hu  
 
A szervező Zeus Kft. részéről: 
dr. Kiss Lilla projektvezető –  06 1 312 0302, 06 20 267 1072 
kiss.lilla@jovoplusz.hu 
Hankó Péter fesztiváligazgató – 06 70 331 9913 
hanko.peter@jovoplusz.hu 
Kovács Dániel marketing és értékesítési menedzser – 06 30 442 9546 
kovacs.daniel@jovoplusz.hu  
 
Jövőtudatos Városlakók Egyesülete 
06 70 214 4775, www.jovotv.hu 
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